
4) João tem 96 gibis e resolveu dividi-los entre ele e mais 5 amigos. Com quantos gibis 

ficou cada um? 

Resposta:    

7) Cristiane comprou 3 dezenas de pregadores e seu marido comprou mais 36 

pregadores. Sabendo que já tinham 6 em casa, quantos pregadores eles têm agora? 

Resposta:    

Resolva as situações problemas, registrando as operações e as respostas. 
 

1) Quando Matheus nasceu, o pai dele tinha 32 anos. Atualmente Matheus tem 15 anos. 

Quantos anos tem o pai de Matheus hoje? 

 
Resposta -    

 

2) Rose tem uma floricultura. Hoje ela montou 3 buquês de flores com 50 rosas em cada 

um. Quantas rosas Rose usou no total? 

 
Resposta:    

 

3) Miguel tem 24 bombons e Levi tem 45. Quantos bombons Levi tem a mais que Miguel? 

 

 
Resposta:    

 
 

 

 
 

 
 

6) Paulo tem um carrinho de doces. Semana passada vendeu 413 doces. Essa semana 

vendeu o dobro. Quantos doces Paulo vendeu essa semana? 

Resposta:    

5) Letícia foi ao mercado e pagou a conta com 55 reais. Recebeu de troco 7 reais. 

Quanto Letícia gastou no mercado? 

Resposta:    



ANIVERSÁRIO DA LIVIA 

MATEMÁTICA –   QUARTA-FEIRA 
 
 

Fonte: http://clipart-library.com/cliparts-birthday-party.html 

 

Para o 8º aniversário de Lívia, sua mãe preparou uma grande festa surpresa! 

Veja o que ela comprou: 

 

 
De acordo com as informações acima responda: 

 

1) Quantos brigadeiros tinha ao todo na festa da Lívia? 

 

 
Resposta:  . 

2) No final da festa sobraram 32 brigadeiros. Quantos foram consumidos? 

 

 
Resposta:  . 

3) Quantos salgados tinham ao todo na festa de Lívia? 

 

 
Resposta:  . 

 
Brigadeiros - 5 bandejas com 35 brigadeiros em cada. 

Beijinhos – 3 bandejas com12 em cada. 

Coxinhas - 2 centenas. 
 

Bolinhas de queijo – 3 centenas e meia. 

Bexigas – 2 dúzias. 

http://clipart-library.com/cliparts-birthday-party.html


 

 
4) A mãe da Lívia dividiu as bexigas para a decoração entre as 4 paredes da sala. 

Quantas bexigas tinham em cada parede? 

 

 
Resposta:  . 

5) Foram convidados para a festa 75 pessoas. Faltaram 19. Quantas pessoas foram à festa 

da Lívia? 

 

 
Resposta:  . 

 
                                                                 MATEMÁTICA                     QUINTA-FEIRA 

 
Resolva cada situação problema e circulando a alternativa correta: 

 

1) Este mês em uma loja foram vendidos 76 vestidos, 345 calças e 1007 camisas. 

Quantas peças de roupa foram vendidas? 

► 1328 ► 1418 ►1428 ► 2428 

 
2) Em 2020, Manoel completou 94 anos. Em que ano ele nasceu? 

 

► 1926 ► 1024 ► 1920 ► 1976 

 
 

3) Vanda saiu com R$ 120,00. Gastou R$ 45,00 na feira e R$ 24,00 na padaria. Com 

quantos reais Vanda voltou para casa? 

► R$ 69,00 ► R$ 51,00 ► R$ 61,00 ► R$ 59,00 

 

4) Uma sorveteria quer vender 1000 sorvetes nesse mês. Já venderam 567 sorvetes. 

Quantos sorvetes precisam vender até o final do mês para atingir a meta de 1000 

sorvetes vendidos? 

► 567 ► 533 ► 443 ► 433 

 
5) Comprei 8 pulseiras de pedras. Cada pulseira custou R$ 5,50. Quanto gastei? 

 

► R$ 44,00 ► R$ 40,00 ► R$ 45,00 ► R$ 94,00 

 

6) Fabiana comprou um celular por R$ 625,00 no mês de maio. Ela parcelou esse valor 

em 5 prestações iguais. Qual o valor da parcela mensal? Em que mês Fabiana termina 

de pagar o celular? 

► R$ 12,00 – setembro ► R$ 15,00 – setembro 
 

► R$ 125,00 – setembro ► R$ 125,00 - maio 

 



LEMBRANDO 

1 quilômetro (Km) = 1000 metros 

1 metro (m) = 100 centímetros 

1 centímetro (cm) = 10 milímetros (mm) 

Dicas 

► Fernando é 10 centímetros mais alto que Jair. 
 

► Jair é 30 centímetros mais alto que Ricardo. 

MATEMÁTICA –  SEXTA-FEIRA 
 
 

 

 

VAMOS MEDIR? 

1) Quantos centímetros e milímetros tem cada objeto abaixo? Responda. Siga o 

exemplo: 

 

 

2) Leia as dicas e complete os quadros com as medidas das alturas de cada criança. 

 



   
 

Retirado de: portaldoprofessor.mec.gov.br 

 

 

3) Leia a história: 
 

https://miriamveiga.com.br/medidas-de-comprimento-metros-e-centimetros/ 

 
 

 

a) Você acha que o macaco é maior que a girafa? 

 

 
b) Sabendo que 1 metro = 100 centímetros, podemos dizer que o macaco tem de 

altura: 

► 1 m e 28 cm ► 128 m ► 12 m e 8 cm 

 

 
c) Quantos centímetros tem o rabo do macaco? 

 

 
 

d) A girafa tem 3 metros de pescoço. Quantos centímetros têm 3 metros? 
 

► 100 cm ► 200 cm ► 300 cm 

Altura do Ricardo 

   

   

Altura do Fernando 

   

   

Altura do Jair 

1 metro e 

20 centímetros 

https://miriamveiga.com.br/medidas-de-comprimento-metros-e-centimetros/
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